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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 19) Zamawiający szacuje, że łącznie w ciągu całego okresu

realizacji zamówienia długość tras przejazdu wyniesie maksymalnie 155 300 km. Przy

obliczeniu ceny oferty Wykonawcy winni uwzględnić cenę za cały 10 miesięczny okres

umowy. Wielkość ta służy wyłącznie do porównania ofert 

W ogłoszeniu powinno być: 19) Zamawiający szacuje, że łącznie w ciągu całego

okresu realizacji zamówienia długość tras przejazdu wyniesie maksymalnie 159 300

km. Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawcy winni uwzględnić cenę za cały 16

miesięczny okres umowy. Wielkość ta służy wyłącznie do porównania ofert 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z

uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania

umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia realizacji

usługi przez Zamawiającego; b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej

Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar,

epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki,

działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock

- outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie

siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie

będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak

określono powyżej; c) w przypadku wstrzymania realizacji usługi ze względu na

okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; d) w

przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania

przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; e) z powodu działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie usług, które todziałania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez

ustawodawcę; b) w przypadku zwiększenia ilości uczniów, którzy będą korzystali z

dojazdu do placówek oświatowych; III. Inne zmiany a) zmiana lub rezygnacja z

podwykonawcy na etapie realizacji usługi; b) wprowadzenie podwykonawcy nie

wskazanego w ofercie; c) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych

przez Zamawiającego; d) zmiana osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o



pracę odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; e) zmiana urządzeń

wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy; 2. Nie stanowi

zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną

umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób

wskazanych do kontaktów między stronami. 3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w

ust. 1 pkt. I, i III nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na

wprowadzenie zmian do umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych

poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu

wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia

realizacji usługi przez Zamawiającego; b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły

wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar,

epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki,

działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock

- outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie

siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie

będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak

określono powyżej; c) w przypadku wstrzymania realizacji usługi ze względu na

okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; d) w

przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania

przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; e) z powodu działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w

przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmianę wartości brutto

usługi będącej przedmiotem umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania usługi przez wykonawcę b) Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia



za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

wykonawcę; c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez wykonawcę. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o

pracowniczych planach kapitałowych. e) W sytuacji wystąpienia okoliczności

wskazanych w ust. II pkt a) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. f) W sytuacji

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. II pkt. b) wykonawca, w terminie 30 dni od

daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o

zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w

szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie

będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników

wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę. g) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. II

pkt. c) wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom



społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. II pkt. c, na kalkulację

ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji

zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o

których mowa w ust. II pkt. c. h) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w

ust. II pkt. d) wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, może złożyć

pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne. Wniosek powinien

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca

będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. II pkt. D),

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe

koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze

zmianą zasad, o których mowa w ust. II pkt d). i) W przypadku zwiększenia ilości

uczniów, którzy będą korzystali z dojazdu do placówek oświatowych j) Zamawiający po

zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt. e-h, wyznacza datę podpisania

aneksu do umowy. k) Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania

zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy

przez zamawiającego. III. Inne zmiany a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na

etapie realizacji usługi; b) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie; c)

zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; d)

zmiana osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę odpowiedzialnych za

realizację przedmiotu umowy; e) zmiana urządzeń wykorzystywanych przez

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy; 2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana

danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana

rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do



kontaktów między stronami. 3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I, i

III nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie

zmian do umowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-12-18, godzina: 14:45, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 11:00, 


